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ΘΕΜΑ�:� Έκπτωση�∆ιοικητικού�Συµβουλίου� (∆.Σ.)�της�Γ΄Κυνηγετικής�Οµοσπονδίας�Πελ/σου�
(Γ΄�Κ.Ο.Π.)�και�διορισµός�Προσωρινής�∆ιαχειριστικής�–�∆ιοικούσας�Επιτροπής.�

�
ΑΠΟΦΑΣΗ �

Ο�∆ιευθυντής�Συντονισµού�και�Επιθεώρησης�∆ασών�της�Αποκεντρωµένης�∆ιοίκησης�
Πελοποννήσου,�∆υτ.�Ελλάδας�και�Ιονίου.�

Έχοντας�υπόψη:�

1.� Τον�Ν.�3852/2010�(ΦΕΚ�87�Α΄�07-06-2010)�«Νέα�αρχιτεκτονική�της�Αυτοδιοίκησης�και�της�
Αποκεντρωµένης�∆ιοίκησης�–�Πρόγραµµα�Καλλικράτης».��

2.� Το�Π.∆.� 139/2010� (ΦΕΚ� 232�Α΄/27-12-2010)� «Οργανισµός� της�Αποκεντρωµένης�∆ιοίκησης�
Πελοποννήσου,�∆υτικής�Ελλάδας�και�Ιονίου».�

3.� Τις� διατάξεις� του� Ν.� 2503/97� «∆ιοίκηση,� οργάνωση,� Στελέχωση� Περιφέρειας,� ρύθµιση�
θεµάτων� για� την� Τοπική� Αυτοδιοίκηση� και� άλλες� διατάξεις»� (ΦΕΚ� 107� Α΄)� όπως� έχουν�
τροποποιηθεί.�

4.� Τις� διατάξεις� του� Ν.� 281/25-6-1914� (ΦΕΚ� 171/Α/25-6-1914)� «Περί� Σωµατείων»� όπως�
συµπληρώθηκε�τον�Ν.�1207/1918.�

5.� Τις� διατάξεις� του� άρθρου� 266� του�Ν.∆.� 86/69� (ΦΕΚ� 7/Α)� «Περί�∆ασικού�Κώδικος»� όπως�
τροποποιήθηκε�και�ισχύει.��

6.� Την� υπ.� αριθµ.� 25234/1637/07-4-1976� (ΦΕΚ� 640/Β/4-5-1976)�Απόφαση� του�Υπ.� Γεωργίας�
«Περί�εγκρίσεως�καταστατικού�Κυνηγετικών�Συλλόγων�κτλ.».��

7.� Την� υπ.� αριθµ.� 91068/1725/05-4-2001� εγκύκλιο� του� Υπ.� Γεωργίας� «Περί� οικονοµικών� –�
διαχειριστικών�ελέγχων�Κυνηγετικών�Οργανώσεων».�

8.� Την� υπ.� αριθµ.� 93770/1728/05-4-2005� (ΦΕΚ� 492/Β/14.4.2005)� Απόφαση� του� Υφυπουργού�
Αγροτικής�Ανάπτυξης� και� Τροφίµων� σχετικά� µε� τον� καθορισµό� εποπτικών� αρχών� επί� των�
κυνηγετικών�οργανώσεων�της�χώρας.��

9.� Την�υπ.�αριθµ.�200113/2405/05-7-2010�εγκύκλιο�της�Ειδικής�Γραµµατείας�∆ασών�του�ΥΠΕΝ�
–�∆/νσης�Αισθ.�∆ασών,�∆ρυµών�και�Θήρας�σχετικά�µε�τους�ετησίους�οικονοµικούς�ελέγχους�
των�Κυνηγετικών�Οργανώσεων.�
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10.�Την�από�02-3-2017�Έκθεσή�της�Επιτροπής�διενέργειας�οικονοµικού�-�διαχειριστικού�ελέγχου�
της� Γ`� Κ.Ο.� Π.� για� τις� χρήσεις� ετών� 2009-2010-2011-2012� που� κοινοποιήθηκε� στην�
Οµοσπονδία� µε� το� υπ.� αριθµ.� 291278/20-11-2017� έγγραφο� της� ∆/νσης� Συντονισµού� και�
Επιθεώρηση�∆ασών.�

11.�Την�από�01-11-2017�Έκθεσή�της�Επιτροπής�διενέργειας�οικονοµικού�-�διαχειριστικού�ελέγχου�
στην�Γ`�Κ.Ο.Π.�για�τις�χρήσεις�ετών�2013-2014-2015�που�κοινοποιήθηκε�στην�Οµοσπονδία�µε�
το�υπ.�αριθµ.�291278/20-11-2017�έγγραφο�της�∆/νσης�Συντονισµού�και�Επιθεώρηση�∆ασών.�

12.�Το�υπ.�αριθµ.�291278/20-11-2017�έγγραφο�της�∆/νσης�Συντονισµού�και�Επιθεώρησης�∆ασών�
της�Α.∆.Π.∆.Ε.� &� Ι.�µε�το�οποίο�κοινοποιήθηκαν�στην�Γ΄�Κ.Ο.Π.�οι�ανωτέρω�Εκθέσεις�των�
Επιτροπών�διενέργειας�οικονοµικού� –�διαχειριστικού�ελέγχου�και�µε�το�οποίο�καλούνταν�τα�
µέλη�του�∆.Σ.�όπως�εκφράσουν�τις�απόψεις�τους�εντός�διαστήµατος�δέκα�(10)�ηµερών.��

13.�Το�υπ.�αριθµ.�1589/29-11-2017�έγγραφο�της�Γ΄�Κ.Ο.Π.�µε�το�οποίο�ζητούσε�παράταση�τριών�
(3)�µηνών�προκειµένου�να�απολογηθεί�επί�των�ευρηµάτων�των�εκθέσεων�ελέγχου.��

14.�Το� υπ.� αριθµ.� 306915/06-12-2017� έγγραφο� της� της� ∆/νσης� Συντονισµού� και� Επιθεώρησης�
∆ασών� της�Α.∆.Π.∆.Ε.� &� Ι.� µε� το� οποίο� δεν� εγκρίθηκε� παράταση� τριών� (3)� µηνών,� αλλά�
άλλων�δέκα�(10)�ηµερών,�στα�µέλη�του�∆.Σ.�της�Γ΄�Κ.Ο.Π.�προκειµένου�να�απολογηθούν�για�
τα� ευρήµατα� και� τα� διαπιστωµένα� θέµατα� που� προέκυψαν� από� τις� ανωτέρω� Εκθέσεις� των�
Επιτροπών�διενέργειας�οικονοµικού�–�διαχειριστικού�ελέγχου.��

15.�Το�από� 14-12-2017�απολογητικό�υπόµνηµα� του�µέλους� του�∆.Σ.�κ.�Κατσίκα� (αρ.πρ.�∆/νσης�
Συντονισµού�και�Επιθεώρησης�∆ασών��316577/18-12-2017).��

16.�Το� από� 22-12-2017� απολογητικό� υπόµνηµα� του� µέλους� του� ∆.Σ.� κ.� Θεόδωρου�
Παπαγεωργόπουλου�(αρ.πρ.�∆/νσης�Συντονισµού�και�Επιθεώρησης�∆ασών�1887/04-01-2018).��

17.�Το� υπ.� αριθµ.� 359/2014�Βούλευµα� του�Συµβουλίου�Πληµµελειοδικών�Πατρών� µε� το� οποίο�
αποφασίστηκε� η� µη� άσκηση� δίωξης� κατά� των� Κωνσταντίνου�Μαρκόπουλου� και� Γεωργίου�
Κατσίκα� λόγω� οικειοθελούς� επιστροφής� του� υπεξαιρουµένου� ποσού� από� το� ταµείο� της� Γ΄�
Κ.Ο.Π.�

18.�Το�υπ.�αριθµ.�106666/5135/14-11-2005�έγγραφο�της�∆/νσης�Αισθ.�∆ασών,�∆ρυµών�και�Θήρας�
του�ΥΠΕΝ�σχετικά�µε�τη�διαγραφή�µέλους�του�∆.Σ.�της�Κυνηγετικής�Οµοσπονδίας�που�δεν�
είναι�µέλος�Κυνηγετικού�Συλλόγου.�

19.�Το�υπ.�αριθµ.�302021/29-11-2017�έγγραφο�της�∆/νσης�Συντονισµού�και�Επιθεώρησης�∆ασών�
της� Α.∆.Π.∆.Ε.� &� Ι.� µε� το� οποίο� κλήθηκε� σε� απολογία� το� ∆.Σ.� της� Γ΄� Κ.Ο.Π.� λόγω� της�
επιλογής�και�του�διορισµού�ως�µέλος�του�∆.Σ.�ατόµου�που�δεν�κατείχε�άδεια�κυνηγού�κατά�την�
επιλογή�του.��

20.�Το� υπ.� αριθµ.� 1694/15-12-2017� έγγραφο� της� Γ΄�Κ.Ο.Π.� µε� το� οποίο� (αριθµ.�Πρωτ.� ∆/νση�
Συντονισµού� και�Επιθεώρηση�∆ασών� 317542/19-12-2017)� µε� το� οποίο� το�∆.Σ.� απολογείται�
στο�θέµα�της�επιλογής�ως�µέλος�του�∆.Σ.�ατόµου�που�δεν�κατείχε�άδεια�κυνηγού.��

21.�Την�από�25-01-2018�επιστολή�–�αναφορά�του�Γενικού�Γραµµατέα�της�Γ΄�Κ.Ο.Π.�κ.�Βασιλείου�
∆άρµα�(αρ.πρ.�∆/νσης�Συντονισµού�και�Επιθεώρησης�∆ασών�19302/26-01-2018).�

22.�Την�από�22-01-2018�επιστολή�παραίτησης�από�µέλος�του�∆.Σ.�της�Γ΄�Κ.Ο.Π.�του�κ.�Θεόδωρου�
Παπαγεωργόπουλου� (αρ.πρ.� ∆/νσης� Συντονισµού� και� Επιθεώρησης� ∆ασών� 17923/24-01-
2018).�

�
�

Απ οφα σ ί ζο υ µ ε �

Α.�Κηρύσσουµε�έκπτωτα�από�το�∆ιοικητικό�Συµβούλιο�της�Γ΄�Κυνηγετικής�Οµοσπονδίας�Πελ/σου�
τα�µελη:�
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1.� Χριστοφόρου�Ευάγγελο�
2.� Απαστολίδη�Γεώργιο�

3.� Ρουµελιώτη�Γεώργιο�

4.� Κατσίκα�Γεώργιο�

Για�τους�παρακάτω�λόγους:�

Σύµφωνα�µε�τα�οριζόµενα�στο�άρθρο�8�παράγρ.�2�«Τα�µέλη�του�∆.Σ.�είναι�µετακλητά,�ευθύνονται�
δε� προσωπικώς� και� αλληλεγγύως� δια� των� υποχρεώσεων� αυτών� των� απορρεουσών� εκ� του�
Καταστατικού,�των�αποφάσεων�του�Γενικών�Συνελεύσεων,�των�αποφάσεων�του�Υπουργού�Γεωργίας�
και� των�Νόµων».�Από� τα� ευρήµατα� των� ανωτέρω� (10)� και� (11)� οικονοµικών� –� διαχειριστικών�
εκθέσεων�ως�µέλη�των�∆.Σ.�της�Γ΄�Κ.Ο.Π.�κατά�τα�έτη�2009-2015�σε�συνεργασία�µε�τα�εκάστοτε�
υπόλοιπα�µέλη� των�∆.Σ.�παρέβησαν�κατ’�εξακολούθηση�κατά�τη�διάρκεια�της�θητείας�τους�
στα� ∆.Σ.� της� Γ΄� Κ.Ο.Π.� κατά� τα� έτη� 2009-2015,� και� για� το� χρονικό� διάστηµα� που� έχει�
διατελέσει�ο�καθένας�µέλος,�το�καταστατικό�της�Οµοσπονδίας�στα�οριζόµενα�από:�

•� Το� άρθρο� 2� παράγραφος� 12� «Η� περιουσία� της� Οµοσπονδίας� δέον� να� διατίθεται� δια� τους�
ανωτέρω�εκτιθεµένους�σκοπούς.».�

•� Το�άρθρο�9�παράγραφος�2�«Ειδικότερα�το�∆ιοικητικό�Συµβούλιο:�α)�Μεριµνά�περί�της�ακριβούς�
εκτελέσεως� των� διατάξεων� περί� θήρας,� του� Καταστατικού� και� των� αποφάσεων� των� Γεν.�
Συνελεύσεων.�β)�Προπαρασκευάζει�τα�εισακτέα�θέµατα�εις�τας�Γενικάς�Συνελεύσεις�γ)�Συντάσσει�
και�υποβάλλει�προς�έγκρισιν�εις�την�Γεν.�Συνέλευση�τον�προϋπολογισµόν�και�απολογισµόν».�

•� Το�άρθρο� 13�παράγραφος� 6� «Ο�Πρόεδρος�συνυπογράφει�…,�µετά� του�Ταµία�δε� τα� εντάλµατα�

πληρωµών�και�γραµµάτια�εισπράξεων».��

•� Το�άρθρο�16�παράγραφος�1�«Ο�Ταµίας�είναι�υπεύθυνος�δια�την�τήρησιν�των�λογιστικών�βιβλίων�
και�των�λογαριασµών�της�Οµοσπονδίας,�τηρεί�τακτικώς�και�επιµελώς�τα�κεκανονισµένα�βιβλία�

διαχειρίσεως�χρηµατικού�και�υλικού,�µεριµνά�δια� την�είσπραξιν� των�εσόδων� της�Οµοσπονδίας�
και� δια� την� πληρωµήν� των� εξόδων� ταύτης,� βάσει� γραµµατίων� εισπράξεων� ή� ενταλµάτων�
πληρωµής,�ύπογεγραµµένων�υπο�του�Προέδρου�και�εξοφλητικών�αποδείξεων�των�δικαιούχων.�3.�

Υποχρεούται� εις� την� κατάθεσιν� του� εις� τας� χείρας� του� χρηµατικού� ποσού� ανήκοντος� εις� την�
Οµοσπονδίαν,�εφ’�όσον�τούτο�υπερβαίνει�τας�δέκα�χιλιάδας�δρχ.1,�εις�µίαν�των�εν�τη�έδρα�της�
Οµοσπονδίας�Τραπεζών�καθοριζοµένην�υπό�του�∆.Σ.�4.�«Πάσα�ανάληψη�ποσού�διενεργείται�δι’�
αποφάσεως� του� ∆ιοικητικού� Συµβουλίου,� εκτέλεσης� δε� δαπάνης� θα� συνοδεύεται� υπό�

αποσπάσµατος�πράξεως�του�∆ιοικητικού�Συµβουλίου».�

•� Το� άρθρο� 18� παράγραφος� 6� «Εν� ουδεµία� περιπτώσει� επιτρέπεται� η� δηµιουργία� πάγιου�
αποθεµατικού�κεφαλαίου�ανωτέρου�των�300.000�δρχ.».1�

•� Το� άρθρο� 18� παράγραφος� 7.� «Πάσα� προµήθεια� ενεργείται� δια� διαγωνισµού.� Προκειµένης�
προµήθειας�ειδών�άνω� των�10.000�δρχ.2�διενεργείται� τακτικός�µειοδοτικός�διαγωνισµός,�κάτω�

δε�του�ποσού�τούτου,�πρόχειρος�τοιούτος�υπό�επιτροπής�οριζόµενης�δια�αποφάσεως�του�∆ιοικ.�
Συµβουλίου.».�

•� Το� άρθρο� 20� µε� την� καθόλου� ή� ελλιπή� τήρηση� των� υποχρεωτικά� τηρούµενων� βιβλίων� της�
Οµοσπονδίας� (δεν� τηρούνταν� βιβλίο� Ταµείου,� Ενταλµάτων� πληρωµής� και� γραµµατίων�
είσπραξης,� βιβλίο� ∆ιεκπεραιώσεως,� ενώ� τηρούνταν� αθεώρητο� το� βιβλίο� Πρακτικών� Γεν.�
Συνελεύσεων�και�ελλιπώς�το�βιβλίο�Απογραφής�περιουσίας.�

�������������������������������������������������
1�Σύµφωνα�µε�το�από�15-11-2017�ηλεκτρονικό�µήνυµα�της�Τραπέζης�της�Ελλάδος�το�ποσό�των�300.000�δρχ.�του�1976�
ισοδυναµεί,�κατά�τον�Νοέµβριο�2017,�σε�32.149,52�€.�
2�Σύµφωνα�µε�το�από�09-11-2017�ηλεκτρονικό�µήνυµα�της�Τραπέζης�της�Ελλάδος�το�ποσό�των�10.000�δρχ.�του�1976�
ισοδυναµεί,�κατά�τον�Νοέµβριο�2017,�σε�1.077,57�€��.�
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•� Το� άρθρο� 22� παράγραφος� 1� «Άπαντες� οι� κατέχοντες� αξιώµατα� εις� την� Οµοσπονδία� είναι�
άµισθοι.� ∆ύνανται� όµως� να� λαµβάνουν� έξοδα� µετακινήσεως� και� οδοιπορικά,� εφ’� όσον�
µετακινούνται� εκτός� έδρας� της� µονίµου� κατοικίας� των� δι’� εκτέλεσιν� υπηρεσίας,� βάσει�
δικαιολογητικών�εγκρινόµενων�υπό�του�∆.�Συµβουλίου».�

Ακόµη�κατά�τη�διάρκεια�της�θητείας�τους�κατά�το�έτος�2017�και�µετά�την�παραίτηση�του�Ταµία�
του�∆.Σ.,�προέβησαν�στον�ορισµό�ως�µέλους�του�∆.Σ.�και�ανάθεση�καθηκόντων�αρχικά�Ταµία�
και�κατόπιν�Γενικού�Γραµµατέα�στον�κ.�Αθανάσιο�Μεσσήνη�κατά�παράβαση�των�οριζοµένων�
στο�ανωτέρω�(18)�σχετικό�και,�κυρίως,�στο�Καταστατικό�της�Οµοσπονδίας�και�συγκεκριµένα:�

•� Το�άρθρο�7�παράγραφος�1�«Ο�Πρόεδρος,�ο�Αντιπρόεδρος,�ο�Γενικός�Γραµµατεύς�και�ο�Ταµίας�
δέον�υποχρεωτικώς�να�είναι�µέλη�Κυνηγετικού�Συλλόγου�της�έδρας�της�Οµοσπονδίας�και�µόνιµοι�
κάτοικοι�της�έδρας�αυτής».�

•� Το� άρθρο� 7� παράγραφος� 2� «Τα� εκλεγόµενα� µέλη� δέον:� …δ)�Να� έχουν� εφοδιαστεί� δι’� άδειας�
θήρας�τουλάχιστον�επί�πενταετία».�

Επίσης�παρέλειψαν�να�απολογηθούν�ως�όφειλαν,�στα�πλαίσια�των�καθηκόντων�τους,�ως�µέλη�του�
∆.Σ.�της�Γ΄�Κ.Ο.Π.�επί�των�ευρηµάτων�των�ανωτέρω�(10)�και�(11)�εκθέσεων�ελέγχου�καθώς�και�να�
αναζητήσουν� τα� ταµειακά� ελλείµµατα� που� διαπιστώθηκαν� και� καταγράφηκαν� στις� ανωτέρω�
εκθέσεις�ελέγχου.�

Εντός� οκτώ� (8)� ηµερών� από� τη� λήψη� της� παρούσας� απόφασης,� τα� έκπτωτα� µέλη� του�∆.Σ.� µε�
ευθύνη�του�προέδρου�κ.�Ευαγγέλου�Χριστοφόρου�ή�του�Γενικού�Γραµµατέα�κ.�Βασιλείου�∆άρµα�
θα� παραδώσουν� δια� πρωτοκόλλου� στην� παρακάτω� διοριζόµενη� προσωρινή� διοικητική� και�
διαχειριστική�επιτροπή�τη�διοίκηση�και�οικονοµική�διαχείριση�και�άπασα�την�κινητή�και�ακίνητη�
περιουσία�της�Οµοσπονδίας.��

Β.� ∆ιορίζουµε� Προσωρινή� ∆ιοικητική� και� ∆ιαχειριστική� Επιτροπή� στη� Γ΄� Κυνηγετική�
Οµοσπονδία�Πελοποννήσου�αποτελούµενη�από�τα�παρακάτω�µέλη:�

1.� ∆άρµας�Βασίλειος�του�Νικολάου�� Μέλος�του�∆.Σ.�της�Γ΄�Κ.Ο.Π.��

2.� Πλιάγκος�Χρήστος�του�Νικολάου�� Μέλος�του�∆.Σ.�της�Γ΄�Κ.Ο.Π.�

3.� ∆ιαµαντόπουλος�Άγγελος�του�Χρήστου��Πρόεδρος�του�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Πατρών.�
4.� Γεωργίου�Ευάγγελος�του�Βασιλείου�� Μέλος�του�∆.Σ.�του�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Πατρών.�

5.� ∆ρίτσας�Θεόδωρος�του�Μιχαήλ�� � Μέλος�του�∆.Σ.�του�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Πατρών.�

6.� ∆ρούγας�Παντελής�του�Γεωργίου�� Πρόεδρος�του�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Καλαµάτας.�

7.� Μουσάς�Κωνσταντίνος�του�∆ηµητρίου� Πρόεδρος�του�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Αµαλιάδας.�
Αναπληρωµατικά�µέλη�αυτών�ορίζουµε:�

1.� Καρβουνιάρης�Ιωάννης�του�Λεωνίδα�� Πρόεδρος�του�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Σπάρτης.�

2.� Κλαυδιανός� Ανδρέας� του� Αντζούλου� -� Άγγελου� Μέλος� του� ∆.Σ.� Κυνηγετικού� Συλλόγου�
Πατρών.�

3.� Ανδριόπουλος�∆ηµήτριος�του�Παναγιώτη�Πρόεδρος�του�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Αιγίου�

4.� Αναστασόπουλος�Σπυρίδων�του�Ηλία� �Πρόεδρος�του�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Ανδρίτσαινας��

5.� Παναγόπουλος�∆ηµήτριος�του�Σωτηρίου��Μέλος�του�∆.Σ.�Κυνηγετικού�Συλλόγου�Πατρών.�

�

Έργο�της�Επιτροπής�είναι:�

Εντός�οκτώ�(8)�ηµερών�από�την�παραλαβή�της�παρούσας,�να�συγκροτηθεί�σε�Σώµα�σύµφωνα�µε�
τις� διατάξεις� του� καταστατικού,� µετά� από� πρόσκληση� του� πρώτου� µέλους� της� Επιτροπής,� να�
παραλάβει� δια�Πρωτοκόλλου�Παραλαβής� παρά� των,� εχόντων� τίτλο,� έκπτωτων� µελών� του�∆.Σ.�
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� � � σελίδα� 5/5�

(Προέδρου�και�Ταµία)�την�∆ιοίκηση,�την�Οικονοµική�∆ιαχείριση�και�όλη�τη�κινητή�και�ακίνητη�
περιουσία� της�Οµοσπονδίας,� το� οποίο� θα� υποβάλει� στην� ∆/νση� Συντονισµού� και� Επιθεώρηση�
∆ασών.�

Να� εξυπηρετήσει� τις� τρέχουσες�ανάγκες� της�Οµοσπονδίας�και� των�µελών�αυτής� όπως�σύνταξη�
προϋπολογισµού�–�απολογισµού�κτλ.��

Να�συγκαλέσει�τη�Γενική�Συνέλευση�της�Οµοσπονδίας�και�να�ολοκληρώσει,�εντός�(3)�µηνών�από�
την� ανάληψη� καθηκόντων� της,� τη� διαδικασία� για� την� εκλογή� νέου� ∆ιοικητικού� Συµβουλίου�
σύµφωνα�µε�τις�διατάξεις�του�Καταστατικού.�

Να� εφαρµοστούν� πιστά� οι� διατάξεις� του� Καταστατικού� της� Οµοσπονδίας� από� το� ∆ιοικητικό�
Συµβούλιο.�

�
�
�
� � � � ��

�� � � � � Ο�∆ιευθυντής�Συντονισµού��
��και�Επιθεώρησης�∆ασών�

�
�
�
�� � � � ����������Νικόλαος�Μπακουλόπουλος��
�� � � � �������������∆ασολόγος�µε�Α΄�βαθµό�

�
�
�
Πίνακας�∆ιανοµής�

1.� Γ΄�Κυνηγετική�Οµοσπονία�Πελοποννήσου�
Γούναρη�7-11.�Τ.Θ.�3009,�Τ.Κ.�26�211,�Πάτρα�

2.� Υπουργείο�Περιβάλλοντος�&�Ενέργειας.�
Γενική�∆/νση�∆ασών�και�∆ασικού�Περιβάλλοντος��
∆/νση�∆ιαχείρισης�∆ασών��
Τµήµα�∆ιαχείρισης�Άγριας�Ζωής�και�Θήρας�
Τέρµα�Αλκµάνος,�Τ.Κ.�115�28�Ιλίσια,�Αθήνα��

3.� Α.∆.Π.∆.Ε.&Ι.�Γραφείο�Συντονιστή���
Ν.Ε.Ο.�Πατρών�–�Αθηνών�158�Πάτρα��

4.� Γενική�∆/νση�∆ασών�&Αγ/κών��Υποθέσεων�Α.∆.Π.∆.Ε.&Ι.��
Ν.Ε.Ο.�Πατρών�–�Αθηνών�158�Πάτρα��

5.� Κυνηγετική�Συνοµοσπονδία�Ελλάδος��
Φωκίωνος�8�&�Ερµού�,Τ.Κ.:�10563,�Αθήνα�

6.� Ανωτέρω�οριζόµενα�µέλη�της�Επιτροπής,�µέσω�των�αρµοδίων�∆ασαρχείων,�µε�Αποδεικτικό�
Επίδοσης�

�

ΑΔΑ: 68ΦΝΟΡ1Φ-ΦΥΑ




